til netværksmøde i Business Fredericias
Energi- og Klimaforum
Tid: Onsdag den 08. juni fra 07:30 til 10:00
Sted: Trinity Hotel og Konferencecenter, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia
Hvor langt er Fredericia i arbejdet med at blive Danmarks midtpunkt for fremtidens grønne løsninger?
Og hvilke muligheder fører det med sig for erhvervslivet i Fredericia de kommende år?
Business Fredericia inviterer til et morgenmøde, hvor vi sætter fokus på Fredericias udvikling inden for
fremtidens grønne løsninger.
Hvorfor bliver Fredericia et innovativt udviklings- og samlingssted, og hvad kan man som virksomhedsejer/-leder gøre for se nye forretningsmuligheder og indgå nye partnerskaber. Der vil være god tid til at
netværke under arrangementet.
Program:
07:30

Ankomst, morgenkaffe og netværk

08:00 Velkomst og status
Business Fredericia arbejder for at Fredericia bliver Danmarks midtpunkt for vækst og fremtidens grønne løs
ninger indenfor Transport & Logistik og Energi & Klima v. Erhvervsdirektør Kristian Bendix Drejer

08:15

Slugde2Fuel
Et samarbejde mellem lokale virksomheder bringer ny teknologi til produktion af bioolie tættere på markedet
v. Peter Daugbjerg Jensen, Udviklingschef, Fredericia Spildevand og Energi

08:25

08:45

Crossbridge Energy

Vision og plan for et C02 neutralt raffinaderi - hvilken betydning får det for Fredericia, samt samspillet med det
øvrige erhvervsliv v. Tina Bergholdt Pedersen, Strategy & Project Manager at Crossbridge Energy

Everfuel
Hvorfor er Fredericia den rigtige placering for en brintfabrik til fremtidens grønne forsyning af transportsektoren.
Hvordan er perspektiverne for fremtiden, og hvordan skabes der samarbejde og symbioser med Fredericias
virksomheder v. Lea Vindvad Hansen, Investor Relations & Communications Manager

09:00

Pause og netværk

09:25

Airco Process Technology
En Fredericia virksomhed i stor vækst, med en klar vision om at designe teknologier, der bidrager til fremtidig
CO2 fangst, samt at levere højeffektive biogasopgraderingsanlæg med maksimal ressourceudnyttelse og an
lægstilgængelighed v. Jan Flensted Poulsen, Chief Technology Officer at Airco Process Technology

09.40

ADP A/S
Med havnen og Taulov Dry Port i spidsen er Fredericia Danmarks multimodale knudepunkt, som ikke alene
tiltrækker mere import og eksportaktiviteter til området, men som også nu kan tænkes ind i en sammenhæn
gende infrastruktur til produktion af fremtidens grønne brændstoffer til transportsektoren v. Jesper Gemmer, CEO
Taulov Dry Port

09:55

Debat med panel fra indlægsholdere
Hvordan kan Fredericias virksomheder udnytte og understøtte udviklingen inden for fremtidens grønne løsnin
ger, og samtidig og skabe synergier mod egen forretning. Hvad kan man som virksomhedsejer/-leder gøre for
at se nye forretningsmuligheder, skabe udvikling og indgå nye partnerskaber

10:25

Afrunding v. chefkonsulent David Mogensen, Business Fredericia

10:30

Tak for i dag

Det er GRATIS at deltage,
men tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejning m.v.

